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Empresas | Tendências&Consumo
Estratégia Vendas atreladas ao cartão
equivalem de 1% a 8% do faturamento

Em ano fraco,
programa
‘Minha Casa’
ajuda o varejo
Adriana Mattos e Sérgio Ruck
Bueno
De São Paulo e Porto Alegre
Num ano em que o varejo amarga um fraco desempenho, reflexo
da queda no ritmo de consumo da
população, o programa do governo federal “Minha Casa Melhor”
tem funcionado como um estímulo adicional de vendas para redes
que atuam em cidades beneficiadas pelo “Minha Casa, Minha Vida”. Dependendo da rede, as vendas feitas dentro do programa variam de 1% a 8% do faturamento —
as taxas mais altas são verificadas
em lojistas de Minas Gerais e Rio
Grande do Sul, dois dos Estados
onde o número de casas entregues
é expressivo (ver tabela ao lado).
Apenas famílias beneficiadas
pelo projeto de habitação popular
podem solicitar a emissão dos cartões da Caixa Econômica Federal.
Há um esforço da indústria em
tentar produzir mercadorias que
possam ser vendidas nas faixas de
preço do programa. E existe ainda
um movimento para aumentar o
teto do valor financiado de alguns
produtos, apurou o Valor.
O Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV) confirmou
que irá solicitar ao governo federal
uma revisão no preço máximo para a venda dos móveis. Pelo definido até o momento, podem ser financiados itens como sofás de até
R$ 375 e conjunto de mesa e cadei-

ras por até R$ 300, valores considerados baixos para que se consiga
vender produtos com qualidade
mínima, dizem varejistas.
Para adequar os preços à atual
tabela do programa, a fabricante
de dormitórios paranaense Santos
Andirá teve que negociar com fornecedores e lojistas para diminuir
custos. A redução chegou a cerca
de 10% em dois modelos de guarda-roupas (um de casal e outro de
solteiro) graças à aquisição de volumes mais expressivos de matérias-primas como painéis, tintas,
vernizes e acessórios, e também
graças à venda de lotes maiores para os magazines, explicou a gerente de marketing da empresa, Cristiane Fernandes. Segundo ela, as
primeiras entregas foram feitas na
segunda quinzena de agosto e ainda não é possível avaliar a fatia dos
produtos no faturamento.
Balanço preliminar da Caixa
mostra que foram vendidos R$ 612
milhões em produtos eletrônicos,
eletrodomésticos e móveis em
quase três meses, desde o lançamento do projeto no dia 12 de junho até a última quinta-feira. O valor do crédito contratado (soma
total, incluindo o valor não gasto
em compras ainda) soma R$ 1,186
bilhão. São 238 mil contratos de
cartões emitidos — média de 2,8
mil cartões ao dia no país.
Esse montante de quase R$ 1,2
bilhão equivale a menos de 1% do
faturamento previsto para o setor
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Casa completa

Dados do programa Minha Casa Melhor, lançado em 12 de junho pelo governo federal
Como funciona

Quem tem acesso

São dez produtos diferentes,
que podem ser financiados em
até 48 meses, com juros de 5%
ao ano (0,41% ao mês), abaixo
dos praticados pelo mercado,
que estão em torno 4% ao mês.

Famílias que compraram a casa ou apartamento próprio pelo
programa “Minha Casa, Minha Vida”, nas três faixas de renda.
Os interessados precisam pedir o cartão “Minha Casa
Melhor” para a Caixa Econômica Federal. Todos os cartões
já vêm automaticamente com crédito de R$ 5 mil.
A pessoa tem o prazo de até um ano para usar este valor.

A fabricante de eletroeletrônicos Philips registrou aumento da
venda de televisores cujo preço
vai até R$ 1,4 mil nas duas últimas semanas e atribui este crescimento ao programa Minha Casa Melhor, do governo federal.
O volume de venda dos televisores da empresa que custam
até R$ 1,4 mil (valor máximo
permitido pelo programa para a
compra do produto) cresceu
12,1 pontos percentuais em relação à expansão média nas dez
semanas entre os dias 9 de junho e 24 de agosto.
O modelo mais vendido do segmento de TVs no período foi o de
32 polegadas Direct LED Full HD.
“É o modelo de entrada da Philips
televisores”, diz Leonardo Guedes,
responsável por inteligência de
mercado dos televisores Philips.
A Philips não foi a única fabricante a sentir o impacto do Minha Casa Melhor. Segundo o Valor apurou, há cerca de duas semanas a coreana Samsung aumentou em 20% a produção de
seu modelo básico de TV LED Full
HD de 32 polegadas — também
seu produto “de entrada”. A Sam-

sung não comenta a informação.
Lançado em 12 de junho, o Minha Casa Melhor dá aos beneficiários do Minha Casa Minha Vida uma linha de crédito especial
para a compra de móveis e eletrodomésticos com taxa de juros
subsidiada pela Caixa Econômica Federal. O governo informa
que já liberou R$ 1,186 bilhão em
crédito para os beneficiários do
Minha Casa Melhor até 5 de setembro. E cerca de R$ 612 milhões já foram gastos.
O programa vai ajudar a indústria de eletrodomésticos a fechar o ano com vendas no mesmo patamar de 2012, diz Lourival Kiçula, presidente da Associação Nacional de Fabricantes de
Produtos Eletrônicos (Eletros).
Segundo ele, as vendas do setor
de linha branca fechariam 2013
em queda de cerca de 5%, mas, se
as projeções dos fabricantes se
confirmarem, as vendas vão se
manter no nível do ano passado.
“A previsão de 5% de queda é
uma estimativa feita pelo mercado. É o que o pessoal está comentando. Mas temos certeza de
que o programa vai ajudar a dar
uma turbinada nas vendas do
segundo semestre, período mais
forte para o setor.”

R$ 18,7 bilhões

238 mil

é o valor total
da linha especial
destinada para
esse programa

famílias emitiram
cartões da Caixa
Econômica Federal
para utilizar a linha
de financiamento

Preços máximos dos produtos que podem ser comprados - em R$
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Onde estão as moradias do Minha Casa, Minha Vida
Número de casas ou apartamentos entregues*

Estados
Acre
Alagoas
Amazonas
Amapá
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Minas Gerais
Mato Grosso do Sul
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Pará
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Bebidas
Andrew Jack e Jennifer
Thompson
Financial Times, de Londres e Tóquio
A Suntory do Japão pagará
1,35 bilhão de libras esterlinas
(US$ 2,1 bilhões) para adquirir as
marcas de bebidas Lucozade e Ribena, da GlaxoSmithKline (GSK).
O negócio, que deverá gerar
rendimentos líquidos após impostos, taxas e custos de 1,3 bilhão de libras esterlinas (US$
2,04 bilhões) para a GSK, põe
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Número de casas ou apartamentos entregues*
32.619
35.692
24.347
126.749
46.553
33.302
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1.726
121.724
65.784
12.775
236.495
4.847

1.297.746

Fontes: Governo federal e Ministério das Cidades. * Até 21/08/2013
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de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis em 2013. Esse valor
deve atingir R$ 125 bilhões neste
ano, segundo pesquisa da FecomercioSP, disse Altamiro Carvalho,
assessor econômico da federação.
“Entre todas as iniciativas do governo, de desonerações às ações
com bancos para reduzir juros, calculamos que esta deverá ter o menor impacto no consumo. Isso porque ela é limitada à posse do imóvel do ‘Minha Casa, Minha Vida’,
que não passa de 1,3 milhão de casas”, disse ele.
Se todas as famílias, considerando o número de 1,3 milhão de casas, usarem a soma total liberada
de crédito por cartão (R$ 5 mil), serão gastos R$ 6,5 bilhões, 5% do faturamento total do setor. Se alcan-

çar essa marca, equivale, por exemplo, à venda do varejo no Dia dos
Pais, data de relativa baixa importância para o comércio.
A expectativa, na análise de Ubirajara Pasquotto, diretor geral da
Cybelar, é que o “Minha Casa Melhor” movimente cerca de 2% do
valor vendido pelo setor de eletrodomésticos, eletrônicos e móveis.
Com forte atuação no interior de
São Paulo, a Cybelar registra vendas relacionadas ao Minha Casa
Melhor um pouco abaixo de 1% de
seu faturamento. Na Eletro Shopping, rede pernambucana com
145 lojas no Nordeste, essa taxa
atinge 4% e na Cybelar. “Existe uma
demanda em crescimento, mas ela
varia de cidade para cidade, e há
municípios que atuamos e que

Kiçula disse que as vendas da
indústria este ano estão abaixo
do nível de 2012, apesar de o setor ter começado a se recuperar a
partir de julho. Ele afirmou também que, como o segundo semestre é sazonalmente o período de
maior crescimento das vendas, o
Minha Casa Melhor pode dar um
impulso ao setor de eletrodomésticos e televisores para o Natal.
Em 2012, a indústria vendeu
14,36 milhões de televisores, 2% a
mais do que em 2011. Kiçula observou que a expectativa é terminar 2013 nesse mesmo patamar.
No primeiro semestre, as vendas
ficaram empatadas com as registradas no ano passado.
Já Wilson Périco, presidente
do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), disse
que as fabricantes de produtos
de linha branca e televisores
sentiram a demanda acelerar a
partir de julho. Mas não é possível atribuir esse crescimento às
compras feitas com o crédito do
Minha Casa Melhor, disse Périco.
“Não dá para saber se o crescimento é sazonal ou se é puxado
pelo programa.”
Périco acrescentou que o crédito subsidiado deve ter reflexo
no comércio brasileiro no curto e

não foram beneficiados pelo programa habitacional”, disse Pasquotto, da Cybelar.
Duas redes informam uma taxa
do faturamento considerável, em
relação ao total faturado: Máquina
de Vendas, com forte atuação em
Minas Gerais, segundo Estado com
maior número de moradias do
“Minha Casa, Minha Vida”, e a rede
gaúcha Manlec. Segundo Ricardo
Nunes, presidente da Máquina de
Vendas, de 7% a 8% do faturamento
hoje é obtido por meio da venda
de itens do programa. “Passou a
entrar na loja um consumidor que
estava completamente fora do
mercado, das classes de menor poder de renda. É uma venda que tem
ajudado muito”, disse ele.
Na Manlec, com 46 lojas no Rio

O negócio foi desencadeado
pela decisão da Suntory de se antecipar a um leilão das duas marcas, na tentativa da empresa japonesa de expandir sua linha de
bebidas não alcoólicas e aumentar as vendas em mercados como
Reino Unido, Ásia e África.
David Redfern, diretor de estratégia da GSK, disse: “A Lucozade e a Ribena são marcas legendárias que deram enorme contribuição à GSK ao longo dos anos,
mas agora é a hora certa de vendê-las, num momento em que intensificamos o foco na nossa divi-

Grande do Sul, o programa representa 6% das vendas. Conforme o
vice-presidente da empresa, Atílio
Manzoli Júnior, a iniciativa do governo compensou os efeitos negativos da desaceleração da economia e das manifestações populares
e sindicais registradas nos últimos
meses. “Fechamos o acumulado de
janeiro a agosto com vendas semelhantes às do mesmo período de
2012, já descontada a inflação”,
disse o empresário.
Anunciata Luiza Romera, presidente da rede Romera, com 205
lojas de varejo eletrônico no país,
diz que unidades localizadas
perto de cidades atendidas pelo
programa “Minha Casa, Minha
Vida” têm registrado desempenho de vendas acima da média.

Caixa detecta fraude e
descredencia lojas

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 set. 2013, Empresas, p. B6.

médio prazos e que isso vai se refletir na linha de produção da indústria instalada no Amazonas.
“O grande volume comercializado de TV já é de produtos que
custam menos que R$ 1,4 mil [valor máximo que o programa
aceita na compra de um televisor]. As mais caras têm registrado
crescimento menor.”
A fabricante cearense de linha
branca Esmaltec, uma das principais fornecedoras de fogões do
país, com venda de mais de 2
milhões de unidades anuais, não
sentiu os efeitos do programa
federal. De acordo com a superintendente da companhia, Annette Reeves, mesmo tendo gerado grande interesse no varejo,
o “Minha Casa Melhor” não refletiu em crescimento no volume de encomendas.
“O ritmo de vendas segue abaixo do ano passado, mas podemos destacar que, no atual cenário, o maior impacto negativo
vem dos aumentos de matériaprima, como aço, plástico e químicos”, informou a executiva.
Ainda assim, ela acredita que o
segundo semestre deve apresentar alguma melhora no volume
de negócios. (Colaborou Murillo
Camarotto, do Recife)

Eduardo Campos
De Brasília
A Caixa informa que já identificou alguns casos de fraude no programa Minha Casa Melhor, como
compra de produtos fora da lista
permitida, e que lojas já foram descredenciadas pelas práticas ilegais.
Conforme nota da assessoria de
imprensa do banco, os casos identificados “percentualmente, são irrisórios em relação ao total de contratações e compras já feitas”.
Já foram emitidos 238 mil cartões, até quinta-feira passada, e
usados R$ 612 milhões pelos
consumidores.
A concessão do crédito subsidiado segue normas para contratação, há uma lista de produtos,
bem como limite de preço para cada item. A fraude ocorre quando o
cartão é usado para compra de
produtos fora da lista ou acima do
preço estipulado.
Segundo a Caixa, há um monitoramento de “transações suspeitas” e o banco apura denúncias de clientes, da mídia e também diz realizar visitas “periódicas e preventivas”, que são con-

Suntory paga US$ 2,1 bi por marcas da Glaxo
fim ao controle britânico sobre
bebidas que estão há décadas no
mercado e se mostraram especialmente bem-sucedidas no
Reino Unido e em países da Comunidade Britânica. Os produtos geraram cerca de 500 milhões de libras esterlinas no ano
passado (US$ 786 milhões).
O negócio segue-se à decisão do
grupo farmacêutico britânico GSK
de se concentrar em produtos diretamente vinculados à área de
saúde e com potencial de crescer
tanto em mercados emergentes
quanto em países desenvolvidos.
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Paraíba
Pernambuco
Piauí
Paraná
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rondônia
Roraima
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Sergipe
São Paulo
Tocantins

2.495

Aumenta a demanda por TV de LED mais básica
Letícia Casado
De São Paulo

R$ 1,186 bilhão
em créditos já foram tomados
por beneficiários do programa
para compra de móveis e
eletrodomésticos e
R$ 612 milhões já foram usados

são de produtos de consumo da
área de saúde e concretizamos o
último estágio de nossa pesquisa
e desenvolvimento de produtos
farmacêuticos e de vacinas.”
Segundo as cláusulas da operação, ainda está sujeita à aprovação
dos órgãos reguladores, a Suntory
vai adquirir os direitos mundiais e
as instalações de produção industrial da GSK em Coleford, no Reino
Unido. Na Nigéria, a GSK vai produzir e distribuir a Lucozade e a Ribena sob licença da Suntory.
A GSK informou que excluirá o
lucro líquido das aquisições de

seu lucro operacional e lucros
por ação principais em 2013.
Além disso, os rendimentos da
venda serão usados para reduzir
o endividamento e para fins corporativos gerais.
As empresas japonesas de bebidas vêm fazendo várias aquisições, num momento em que enfrentam dificuldades no mercado de origem, onde a redução
populacional acirrou a concorrência entre as marcas. A Kirin e a
Asahi são exemplos de rivais da
Suntory que investiram em
expansão fora do Japão.

duzidas pelos gerentes do banco.
Não há uma concentração de
casos, segundo a Caixa, e as situações irregulares já identificadas
estão em regiões como São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Piauí.
A Caixa não releva o número
de varejistas envolvidas em irregularidades já comprovadas, os
nomes das lojas, e também não
informa quais e quantas companhias estão sendo investigadas.
Sobre o procedimento de investigação, a Caixa é a responsável pela apuração inicial, solicitando esclarecimentos tanto do lojista
quanto do cliente e, dependendo
do caso, suspende preventivamente a loja. “Colhida a documentação, notas fiscais de venda e as informações prestadas pelo lojista e
pelo cliente, a Caixa elabora dossiê
conclusivo do caso e, nas situações
em que entende comprovada a
má-fé ou fraude, encaminha aos
órgãos competentes”, diz a nota. O
órgão competente, no caso, é a Polícia Federal.
Nem todos os casos são enviados à PF; e comprovado o desvio,
a varejista envolvida é descredenciada de forma definitiva.

Curta
Neiman Marcus
A varejista de luxo Neiman
Marcus foi adquirida por US$ 6
bilhões pela americana Ares Management e o fundo Canada
Pension Plan Investment Board
(CPPIB). A empresa pertencia às
firmas de investimentos em participação TPG e Warburg Pincus.
Cada uma das compradoras terá
uma fatia igual na Neiman Marcus, que tem sede em Dallas
(EUA) enquanto a diretoria da
empresa ficará com uma participação minoritária. A transação
deve ser fechada no quarto trimestre, mas está sujeita a aprovações regulatórias.

